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 المستخلص:
فً ُزا البحث ٌُاك حٌاّلج دّس الخشبٍت فً بٌاء الذّه، ّهساّئ احباع هٌِح هعٍي فٍِا       

سًت، ّهحاسي احباع هٌِح هعٍي فً دّه اخشي. فأخزث الٌوْرخٍي االسبشطً ّاالثًٌٍ فً دساست هقا

ّمٍف اى الشعْب الوحاسبت حعٍش فً حعاست حخى الوٌخصش هٌِا، موا فً الٌوْرج االسبشطً، ّمٍف 

اى الٌوْرج االثًٌٍ عن علٍِن الخٍى ّعلى الوداّسٌي باحباع هٌِح اخش ًخٍدخَ الخطْس ّالشفاٍ 

 ّاالُخوام باَداب ّالعلْم ّالفٌْى ّالفلسفت. 

لٍْم مثٍش هي الذّه ححاّه احباع الوٌِح االسبشطً، ّشعبِا ّاُخواهً بالوْضْع رلل ألًٌا ًدذ ا

 ٌعٍش فً فقش ّحعاست.

 .)الخشبٍت االثٌٍت، الخشبٍت االسبشطٍت، فشًسٍس بٍنْى، اطلٌطس الدذٌذة (ملواث هفخاحٍت :
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Abstract: 
      In this paper, I dealt with the role of education in building countries, the 
disadvantages of following a certain approach in them and the advantages 
of following a certain approach in other countries. So I took the Spartan 
and Athenian models in a comparative study, and how the warrior peoples 
live in misery even the victorious ones, as in the Spartan model, and how 
the Athenian model prevailed upon them and the neighboring countries by 
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following another approach that results in development, well-being, and 
interest in literature, science, arts and philosophy. 
My interest in the subject is that because today we find many countries 
trying to follow the Spartan approach, and their people live in poverty and 
misery. 
Key words: (Ethnic education, Spartan education, Francis Bacon, New 
Atlantis) 

 :المقدمة
را الفكر التربوي بيف مؤيد رطية دائما يشطاالثنية واالسبة يالتربنموذجي  ف  إ 
تتبع النموذج  ت ليذا او لذلؾ مما يخمؽ مشاكؿ لو ولمجوار. فييزالال، و ومعارض 
داخمية او خارجية، ، وتحاوؿ حؿ كؿ المشاكؿ التي تواجييا رغـ مساوئواالسبرطي 
ىناؾ دوؿ  في موجود مف يتبعو . و  او ابتزاز لدوؿ، والنموذج االثيني حموال عنيفة

او ابتزاز ، عنيفة بأساليبدائما  الداخمية والخارجية ع نظاما يحؿ مشاكموعالمنا اليـو تتب
ومف  وشعبيا عمى تمؾ الدولة كما في التربية االسبرطية  مما يجر الويالتلمدوؿ. 
تيا في وبعد خسار وبعضيا  . مما يسبب ماسي يعاني منيا واقعنا اليوـ.يجاورىا
نعيـ و  ربية، فعاشت في ازدىاراتبعت المنيج االثيني في الت ، غيرت منيجياالحرب
موب عممي سبأومحاسف ذلؾ  ،، وسنحاوؿ بياف مساوئ ىذا والنماذج كثيرة واماف،
  .ليتضح منيجي

الفكر  نظريات اليـو بحاجة الى دراسة بناء الدولة حسبالمضطرب جد اف واقعنا وأ    
مف اجؿ السيئة والجيدة، الفمسفي  ومطابقتيا مع واقعنا او النماذج الموجودة حاليا 

الفكر وتطبيقيا عمى تجارب الواقع، واستقراء اسباب الفشؿ االستفادة مف نظريات 
 والنجاح بالمقارنة بيف النماذج
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الحكـ  ألنظمةنجد اف فرنسس بيكوف لو وصؼ  التربية  مف وليذه النماذج 
نطبؽ عمى ىذه االنظمة، ولديو مقولة )اف المعرفة قوة( وترتكز حوليا كؿ فكرتو في ي

واف القوة في العمـ وليس في السالح وال في تجييش  .يوتوبيا اطمنطس الجديدة
. ولو معالجات  الجيوش، الذي يعاني منو عالمنا او مجتمعنا العربي االسالمي اليـو

 بو ىذه الحكوماتتناقض ما جاءت 

 البحث تساؤالت

 كيؼ اف دوال اليـو تسير عمى منواؿ التربية االسبرطية؟ -1
 .؟نموذج التربية االثنية مثاال في ايجاد الحموؿ التي تجعؿ ما العوامؿ -2
ما افكار فرنسيس بيكوف التي تجعؿ مف صراع االنساف مع االنساف وباال  -3

 مفتاح الخير؟ عميو، وصراعو مع الطبيعة

 الفروض

 نموذج االثيني في التربية ارتقتال سارت عمىالشعوب التي  -1
 النموذج االسبرطي ىناؾ مف يتبعو في عالـ اليـو  -2
 الشعوب التي تحكـ بالنموج االسبرطي تعيش الويالت في كؿ العصور.  -3
 .اف افكار فرنسيس بيكوف تفسر سبب رقي التربية االثنية ونجاحيا -4

 مشكمة زيادة السكان سبرطةإدراسة تاريخية لمواجهة 

التي تمجد  امتداد لمتربية اليونانية القديمة العنيفة ظاـ االسبرطية ىيالتربية او الن    
، وبعد تزايد لخدمة النظاـ القائـلمحرب و ، حيث اف كؿ الشعب مجندا الروح العسكرية

، كما حصؿ في اغمب دوؿ او مدف متأخرةعدد السكاف في اسبرطة في عصور 
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اليوناف، ومف المعموـ اف اسبرطة محصورة في منطقة جبمية وليس ليا سواحؿ بحرية، 
أشبعت "إسبرطة" تحدي جوع سكانيا إلى األرض باليجوـ عمى  فما كاف منيا اال اف

جيرانيا مف اإلغريؽ القريبيف وفتح بالدىـ، ولـ تحصؿ عمى أراضييا اإلضافية إال 
أناس يجاورونيا ومف شاكمتيا، ولكف ليتغمب  مع  ،رة المستمرةدمبثمف الحروب الم

االسبرطيوف عمى ىذا الوضع جعموا الحياة اإلسبرطية حياة عسكرية كميا مف الرأس 
بيف عدد إلى القدـ، وقد فعموا ذلؾ بأحيائيـ فاتخذوا نظًما اجتماعية بدائية كانت شائعة 

اإلغريقية القديمة، في الوقت الذي كانت فيو تمؾ األنظمة عمى وشؾ  مف الجماعات

. لقد كانت الحرب ىي الحؿ الوحيد (1)الزواؿ في "إسبرطة" وفي أمكنة أخرى كذلؾ
، وال زالت ىناؾ بعض الدوؿ تتبع ذلؾ المنيج لحد وؿحمالالذي اعتمدوه وىو اسوء 

.  اليـو

ت بؿ رفضت النقود واختراعيا مثؿ اف أسبرطة تجنبومف مساوء الحكـ االسبرطي 
رفضيا لمفف والشعر،  وبعد مائة سنة اي ثالثة اجياؿ مف عمر البشر انتيى الفف 

اسبرطة بذلؾ لـ تسيؿ حياة شعبيا، بؿ تزيدىا صعوبة ولـ  . اف.(2) االسبرطي ومات
 .فالدوؿ المحاربة لـ ولف تترؾ تراثا تيتـ بذلؾ.

     رهنوا انفسهم لالنتصار. االسبرطيين
ومقاومة بكؿ  ،التحدي ذلؾاستجابة ل ، فاخرجوارقد واجيوا تحد كبيالمسينيوف  إف

ة مجنديف لممحافظو ، نصرىـ سرىلمنتصريف اإلسبرطييف ىـ أا اصبحأشكاليا حتى 
. حيث اف اسبرطة سحقت التمرد المسيني بسبب خيانة حميفيـ احد مموؾ اركاديا، عميو

، حيث كاف عمييـ دفع نصؼ منتجاتيـ المسينيوف الى حالة العبوديةواعيد 
                                                           

ج بغداد ، بغدداد،   اآلداباودريً روبرت بيرن، جاريخ اليووان، جرجمة محمد جوفيق حسيه، كلية   (1)

 .125،ص1191
 .121،ص1191 ،اريخ اليوواناودريً روبرت بيرن، ج  (2)
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لالسبرطييف، ولـ يننج منيـ اال مف ىرب الى بالد اخرى. واراد االسبرطييف مف ذلؾ 
سحؽ المسينييف روحيا وجسديا. ولـ ينسى المسينييف حريتيـ ويعرؼ ذلؾ 

 .(3)االسبرطييف

أنو عندما يفتح االسبرطيوف مسينا في الحرب األولى لكي "توينبي:  ارنولد يقوؿ        
ينعموا بحياتيـ، ومف أجؿ االحتفاظ بمسينا. فإف سيطرتيـ عمى مسينا تجبرىـ أف 

أعدوا  يعيشوا عبيًدا صاغريف ليذه السيطرة مف ذلؾ الوقت فصاعًدا، إف اإلسبرطييف
 ( 4)"راتيـ الجديدةموجودة لتالئـ ضرو بتغيير الشرائح ال أنفسيـ لمقياـ بدورىـ

اف اإلسبرطيوف استجابوا استجابة تحدي حيف تكاثر السكاف، فكاف الحؿ االعتيادي  
عندىـ ىو االستعمار وتوسيع رقعة األرض، في القرف الثامف قبؿ الميالد فكاف 

ال تممؾ  اليونانيوف يستعمروف األراضي عبر البحار، ويستعبدوف البرابرة ولكف إسبرطة
ساحاًل عمى البحر، فعمموا عمى غزو جيرانيـ مف اإلغريؽ المسينييف، فكانت الحرب 

ؽ.ـ. والحرب الثانية أقصى منيا كانت في حدود  727إلى  736المسينية األولى مف 
ؽ.ـ حيف ثار المسينيوف عمى سادتيـ بعد أف استفزتيـ النكبة والبموة،  627إلى  657

ؿ حريتيـ إال أنيـ نجحوا في تحويؿ سير التطور اإلسبرطي فأخفؽ المسنييوف في ني
 دافمصاإلسبرطي   بأجمعو، فكانت الثورة المسنية تجربة مرة وقاسية، تركت المجتمع

بالحديد والبؤس، فعجز اإلسبرطيوف بعد ذلؾ عمى أف يذوقوا طعـ الراحة، أو يستريحوا 
ف أسرى لمنصر الذي تحقؽ، مف آثار ما بعد الحرب، فقد أصبح اإلسبرطيوف الفاتحو 

فحمموا السالح لمدفاع عما حققوه مف تفوؽ ليحتفظوا بتمؾ الصفة أو السمة بيف اليوناف، 
 ( 5)فكانت نتيجتيا وباال عمييـ

 . الدمار والخراب اال بال يجمانو نموذج 
 

                                                           

رشيد احمد السامرائي، جصور اروولد جويىبي وليدل ٌارت للحاريخ بيه االلية الحربوية والحفسدير    (3)

 11 -91، ص 2119العلمي، اطروحة دكحوراي، جامعة حلوان 
 122السابق، ص  رشيد احمد السامرائي، المصدر (4)
 122رشيد السامرائي المصدر السابق، ص  (5)
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 الدولة العسكرية تهدم ذاتها
معو، أف الدولة  ينبغي أال  إف النظاـ العسكري ييدـ نفسو بنفسو وييدـ الدولة والمجتمع

تدرب نفسيا عمى فنوف الحرب ناظرة إلى إخضاع جيراف ليا ال يستحقوف أف يستعبدوا، 
إف اليدؼ األسمى ألي نظاـ اجتماعي يجب أف يكوف َسّف قوانيف عسكرية ككؿ 
 القوانيف األخرى مدخاًل في حساباتو ظروؼ السالـ حينما يكوف الجندي خارج الخدمة،
أما الدول العسكرية فتصمح لمبقاء طالما بقيت في حرب، بينما تسير إلى الدمار 

إف السالـ يتسبب في جعؿ معدنيا يفقد صالبتو بمجرد أن تنتهي من غزواتها. 
والنظاـ االجتماعي الذي ال يعمـ جنوده كيؼ يتصرفوف في حياتيـ حيف يتركوف الخدمة 

حرب، مف خالليا ييرب لبا اال شال يعيي النظاـ العسكر  ( 6)إنما ىو نظاـ معيب"
مف المشاكؿ التي توجو الشيب، ويجعؿ الشعب مشغوال بمشاكؿ يعتقد انيا اىـ  لألماـ

 ..الشعب عمى كؼ القدر حياة كريمة لذلؾ الشعب. وتجعؿ مصيرمف بناء 
 دراسة تاريخية لحل اثنا مشكمة تكاثر السكان

ومثاال لمحكومة في ذلؾ الزمف،  المبتدئة لمديمقراطيةاف النظاـ االثني كاف مثاال     
تفضيؿ مصمحة المواطف عمى  التي تبحث عف حؿ لمشاكؿ شعبيا. وحاولت حكومتيا

أف استجابتو أثينا لمشكمة تكاثر السكاف   سواىا مف النزعات والنزوات لدى الحكاـ.
زراعية، بوجو يختمؼ عف غيرىا، فعممت  عمى تصدير إنتاجيا مف الحاصالت ال

وشرعت بإقامة الصناعات لمتجارة الخارجية أيًضا، ثـ طورت أنظمتيا السياسية وتوزيع 
السمطة، وذلؾ كي يتفادى رجاؿ الدولة األثينيوف االنقالب االجتماعي، بأف حققوا 
نجاًحا في  انقالب اقتصادي. وأنيـ باىتدائيـ إلى حؿ ىذه المشاكؿ  سيموا االمر 

بأجمعو، وىذا ما عناه "بريكمس" عندما ادعى لمدينتو أثينا، إباف  لسير المجتمع اليميني
.وىذا  .(7)اليوناف األزمة التي أصابت مصيرىا المادي، أنيا كانت "معممة ىيالس" أي

                                                           

 124السامرائي، المصدر السابق، صرشيد احمد  (6)
، جرجمددة طددً بددابر، مزبعددة وعارف المعددار ، بغددداد    1اروولددد جددويىبي، بحددل فددي الحدداريخ، ج    (1)

 .1-6، ص1155
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ىو الحؿ النموذجي الذي يحؿ المشكمة بدوف خمؽ مشاكؿ أكبر منيا استجابة، لمتحدي 
بحياة مستقرة وتكوف معممة اليوناف ولكف بشكؿ مدروس ومخطط لو، لكي تنعـ اثينا 

  والعالـ. فالخير الموجود يكفي الجميع.

 كانت قد نظر يؤكداندرو روبرت بيرف في كتابو تاريخ اليوناف نجد اف      
كاف صغار المزارعيف يستدينوف مبالغ اثنا حيث مزراعة والصناعة في بيزيستراتوس لت

المبالغ فاف التجار يستولوف  ارجاع يستطيعواال ، وعندما مف المرابيف ليزرعوا مواسميـ
ارضيـ بالقانوف، واذا لـ تكفي قد يستعبد صاحب االرض معيا، و عمى ممتمكاتيـ 

ويصبح عبدا في ارضو وبعد صولوف استمـ الحكـ في اثنا بيسريسترانوس وكاف حاكما 
  % مف واردات الفالحيف وتوزع مبالغيا قروض ميسرة17عادال عمؿ عمى استقطاع 

لممزارعيف الصغار لشراء محاريث وثيراف وغيرىا مما  يحتاج لزراعة ارضة بدوف فوائد 
.. ىذه .(8)عمى شرط ارجاعيا. وارجوا تمؾ المبالغ، وازدىرت الزراعة ازدارا عظيما

 .في االقتصاديات الحديثةافضؿ الدوؿ  الخطوة مف الدعـ تقوـ

ىنا كاف صراع اثنا صراعا مع الطبيعة، وكيؼ استطاع االثنيوف تحويؿ كثرة السكاف 
الى طاقة ابداعية. وكيؼ اف الموارد القميمة قد كفتيـ وزادت عف حاجتيـ. فالصراع مع 

، فكؿ مف يقوـ بخدمات او انتاج او الطبيعة مأموف النتائج ويعطي خدمة لمجميع
لى صورة اخرى وىذه الصورة مطموبة في صناعة شي ، ىو يحوؿ شيء طبيعي ا

فالصيف رغـ عدد سكانيا الضخـ تحولت الى ثاني اقتصاد في العالـ، وبعد اف السوؽ. 
مميوف،  57مميوف تحت خط الفقر، اليوـ لـ يتبقى سوى  277كاف قبؿ عشر سنوات 

 اي انيا في تطور وعدد السكاف يتحوؿ لطاقة انتاجية.

                                                           

اودريً روبرت بيرن، جاريخ اليووان، جرجمة محمد جوفيق حسيه، كلية االداب ج بغداد ، بغدداد،    (9)

 . 121،ص1191
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طرت سيو صناعات اثنا وتجارتيا لمفخار تطورت والده الثنا فخالؿ حكـ بيزتراتوس وا   
ؽ  537وتطور وميارة. وظير سنة  في اثنا ازدادا رقيا عمى االسواؽ العالمية، والنحت

ىنا صبحت  .(9)ـ الفف في رسـ االشخاص بالموف االحمر عمى الزىريات بدؿ االسود
اثنا في صراع مع الطبيعة وليس صراع مع اناس اخريف، حيث اف افضؿ صراع ىو 

 الصراع مع الطبيعة.

 الفرق بين النموذجين

ونجد ما فعمتو اثنا سابقا فعمتو  سنغافورة والصيف وفيتناـ وتايمند تايواف  وماليزيا   
، ممف كانت تعاني مف كثرة السكا ف،  فيذه الدوؿ حولت ودوؿ  كثيرة في عالـ اليـو

صراعيا الى الطبيعة، وتركت كؿ انواع الصراعات االخرى، وجيودىـ تركزت عمى 
تطويع الطبيعة، بالصناعة وتحويؿ معادف رخيصة القيمة الى اشياء مطموبة عالميا، 

 وتـ بيا غزوا اسواؽ العالـ.

ة مشكمة تكاثر ىنا نجد اف الفرؽ كبير بيف النموذج االثيني واألسبرطي في مواجي    
السكاف، فالحؿ االثيني حؿ نموذجي، اتجو لمصراع مع الطبيعة وطوعيا وسخرىا 
لخدمة االنساف واليوناف جميعيا، حيث كانوا يقدموف خدماتيـ وسمعيـ المصنعة 
ويجنوف االرباح والجميع يعيشوف في سعادة والكؿ مستفاد، عبر تطويع السمع بتحويميا 

 ،خيرا وفيرا اصاب االثنييفمف السيطرة عمى الطبيعة. و زء وصناعتيا، وىذه ىي ج
 حتى اتجيوا لمعموـ والفنوف واآلداب والفمسفة وغدت اثنا معممة اليوناف.

اما الحؿ االسبرطي فكاف وباال عمى الشعبيف االسبرطي والمسيني، لـ يجمب غير 
في رخاء شقاء. وحتى الشعب المنتصر)اسبرطة( لـ يعيش الالموت والدمار والبؤس و 

                                                           

 .  136خ اليووان، ،اودريً روبرت بيرن، جاري  (1)
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وغنى  او ىناء او راحة، فمـ الحرب والسيطرة. ولـ تترؾ اسبرطة او مسينيا اية تراث 
 ؿ.اعممي لمعالـ، وذلؾ بسبب انشغاليـ بالحروب والقت

فرنسيس بيكوف  وصفياالتي مف انواع الحكومات  اسبرطة تمثؿ ىنا النموذج السيئ فا
وء انواع الحكـ، والسيطرة عمى وكيؼ اف محاولة الحاكـ فرض السيطرة  عمى شعبو اس

الدوؿ المجاورة، اىوف مف االولى ولكنيا ايضا سيئة. )النموذج االسبرطي يمثمو(، 
وافضؿ انواع الحكومات التي ذكرىا بيكوف، ىي التي تحاوؿ فرض سمطتيا عمى 

 الطبيعة ومشغولة بذلؾ وال ىـ ليا غيره. ويمثمو النموذج االثيني.

حب السيطرة بواسطة الحرب وبناء المجد الزائؼ بناء عمى حسابات غير دقيقة،     
مف قبؿ بعض حكاـ بعض الدوؿ وقد يعمموف او ال يعمموف اف بمدىـ  تخسر اضعافا 
مضاعفة اكثر مف الفائدة، ولكف مصالح الحكاـ قد تتغمب عمى مصالح بمدانيـ. وىذا 

ؿ" اف الحرب في نظر رجاؿ السياسة غاستوف بوتوؿ في كتابو)ىذه ىي الحرب( يقو 
حؿ سيؿ قبؿ كؿ شيء، فحينما تمتبس الحالة الداخمية وتستعصي ال يمكف توضيحيا 
اال بإعالف الحرب. فالحرب تعفي مف بحث اتفاقات شاقة طويمة، ومف توفيؽ منافع 
متعارضة، ويمكف اف نقوؿ اف الحرب ىي نياية الخصومات: ويحصؿ القتاؿ غالبا مف 

 ىنا لمخصاـ. شدة كر 

فالحرب راحة لمحكومات، حتى الديمقراطية منيا، فتتيح الحرب ليا فرض السكوت  
والخضوع والطاعة وانواع مف الحرماف عمى مواطنييا...فتعمؽ االنتخابات والرؤساء ال 

وىذا ما يجري كثير اليوـ في عالمنا حيث يشعؿ الحكاـ حروبا  .( 17) يمكف عزليـ"

                                                           

 1غاسػػػتوف بػػػاتوؿ، ىػػػذه ىػػػي الحػػػرب،ت مػػػرواف العتػػػواني، دار عويػػػدات، سمسػػػمة زدنػػػي عممػػػا، ط(11)
    -171   -177، ص1981بيروت 



 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العذد الالثالث/المجلذ  ثالثةالمستذامة . . السنة المجلة الذراسات  

 

 

183 

لمالييف مف اجؿ مجد زائؼ لمحاكـ، وييمؿ لو بعض المنتفعيف او ويقتؿ ويشرد ويعوؽ ا
 قصيري النظر.

فالصراع الحقيقي والنافع لإلنساف ىو صراعيـ مع الطبيعة وليس مع االنساف، وىو  
ويخدميا.  خيرات العالـ كثيرة  العالـ ومف فيو ولكف ما يرتقي بالعالـ والبشرية 

 الصراعات ىي التي تستيمؾ موارده.

 )*(فرنسيس بيكونحكومات 

اسوئيا الحكومة التي جيدىا  او مراتب، يؤكد بيكوف عمى اف الحكومات ثالث انواع
منصب عمى السيطرة عمى شعبيا، والحكومة التي تحاوؿ زيادة قوتيا والسيطرة عمى 
الدوؿ االخرى وتوسيع مساحة الدولة، ىي افضؿ مف االولى ولكف ىي ايضا سيئة. 

مات ىي التي تحاوؿ فرض وزيادة وتوسيع سيطرة الجنس البشري ولكف افضؿ الحكو 
عمى الطبيعة. وىو افضؿ طموح لإلنساف،  واالنساف يسيطر عمى الصناعات 

. ىنا المفاضمة بيف النماذج  تحتاج الى دراسة عممية وتمحيص واستقراء  (11)والعمـو
 .لمعديد مف االمور

ومعو الكثير مف النماذج عبر التاريخ مف الحكومات الى  فنجد اف النموذج االسبرطي
، تفرض سيطرتيا بالنار والحديد عمى شعبيا، وتحاوؿ افناء شعبيا مف اجؿ  اليـو

                                                           

  22)ـ  : )Francis Bacon(باإلنجميزيػػػػػة فرانسييييييس بيكيييييون فيمسػػػػػوؼ انجميػػػػػزي .(  *)

، معػػروؼ بقيادتػػو لمثػػورة إنجميػػزي ورجػػؿ دولػػة وكاتػػب فيمسػػوؼ 1626( أبريػػؿ 1561 -  9ينػػاير
العممية عف طريػؽ فمسػفتو الجديػدة القائمػة عمػى " المالحظػة والتجريػب ". مػف الػرواد الػذيف انتبيػوا 

 إلى غياب جدوى المنطؽ األرسطي الذي يعتمد عمى القياس

الثقافيددة، بغددداد، ، دار الشدد ن 2د بدديه ٌددادم احمددد، ولريددة العلددي  ىددد فروسدديه بي ددون ،      (11)

1196،. 95  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1561
https://ar.wikipedia.org/wiki/1626
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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فمف سيطرة جالوت واشور السيطرة عمى جيرانيا وافتعاؿ الحروب بمبرر او مف غيره. 
 ب العالمية الثانية. واسبرطة وجنكيزخاف ونابميوف وحتى المانيا والياباف قبؿ الحر 

التي وكثير مف دوؿ العالـ اليوـ   ة،االثيني ذج االخر كما مر عمينا ىو التربيةوالنمو  
الى الصناعة والزراعة والتجارة.  ع واتجواالتي تركت الصر ارتقت اقتصاديا وعمميا. تمؾ 

حيث اتجيت لمصراع مع الطبيعة، مع المعادف مع االرض وسالحيا في ذلؾ العمـو 
البحث العممي. مف اجؿ التغمب عمى الطبيعة. فانتصر االنساف، فاصبح االنساف سيد و 

المسافات بتطور االتصاالت والتواصؿ وسرعة التنقؿ بالطائرات  وال تيمالطبيعة. 
وفره العمـ مف تكييؼ صيفا  بالحر والبرد بما رال يشعوالسيارات، وسخرت الطبيعة باف 

 .وشتاء

، او جعمت الشعب يعيش ويمني نفسة بأحالـ ىناؾ انظمة اخذت عممية خدمة الشعب 
معكوس، حيث اف دوال في زمف ما  او اتجاه بمنظار وردية بعد النصر. واخذوا ذلؾ

 لشعوبيا.ارادت اف تسيطر عمى جيرانيا والعالـ، لموصوؿ لمتطور والرفاه االقتصادي 
ى اف بعض الدوؿ فقدت حريتيا واحتمت، مثؿ ولكف الحرب قد جًرت عمييا ويالت، حت

 فرنسا زمف نابميوف، والمانيا وايطاليا والياباف في الحرب العالمية الثانية.

يقوؿ فرنسيس بيكوف " ليس ثمة ما ىو اسوأ مف تمجيد الخطأ، فحيف تؤلو الحماقة 
 فاالعتراؼ بالخطأ  فضيمة. . (12)بالفكرفذلكـ بالء يحيؽ 

  فرنسيس بيكونالحاجة الى فكر 

فرنسيس بيكوف فيمسوؼ انكميزي فكره شكؿ ثورة عمى المنطؽ االرسطي  ومنيجية 
القدماء في البحث العممي، ووضع منيجية البحث التجريبي، وحاوؿ بناء عالـ مثالي 

                                                           

  34-33فرنسيس بيكوف، االوركانوف الجديد، ص (12)
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يقوـ عمى التجربة والبحث لمسيطرة عمى الطبيعة وتسخيرىا لخدمة االنساف. وحاوؿ 
 المشاكؿ لمشاكؿ العالـ. وكتب لبعض معالجاتو النجاح.ايجاد الحموؿ لكثير مف 

فرنسيس بيكوف الفيمسوؼ  في يوتوبياالحموؿ لممشاكؿ السابقة نجدىا ىنا اقرب    
االنجميزي، ومدينة العمـ الفاضمة عنده )اطمنطس الجديدة( التي جعميا عمى صورة يحمـ 

مة يقدميا بيكوف لمعمـ، بيا كؿ عالـ. ويقوؿ عنو الكاتب االنجميزي ولز، "اعظـ خد
حيث قدـ صورة لمجتمع وجد فيو العمـ اخيرا مكانة جديرة بو، وىذه المدينة الفاضمة 
روعة في الخياؿ، اوحت لمكثير مف العمماء ليكافحوا لموصوؿ لممعرفة واالختراع 

حيث جعميا صورة ألطمنطس القديمة التي ذكرىا   (13)والقضاء عمى الجيؿ والمرض"
 محاورتيو تيماوس وكريتياس.     افالطوف في 

اليوـ نحف في حاجة ليوتوبيا بيكوف)اطمنطس الجديدة(عمما انيا مستحيمة التحقؽ       
بالكامؿ، ولكف ممكف اف نحصؿ عمى جزء مف مميزات تمؾ الحكومة المثالية. 
وتمجيدىا لمعمـ وخدمة االنساف ومحاولتيا السيطرة عمى الطبيعة ونبذ الصراعات مع 

  شر.الب

( ىو اوؿ (Thomas More 1535-1478اف " توماس مور ومصطمح يوتوبيا      
في نطقيا اليوناني، حيث اشتقيا مف الكممتيف  «اوتوبيا»مف صاغ كممة يوتوبيا 

ليس  »بمعنى مكاف وليكوف المعنى الجديدTopos و  «ال»بمعنى   Ou اليونانيتيف

                                                           

 ، ص1111ول ديوراوددث، بصددة الفلسددفة، جرجمددة فددحش ا  المشعشددر، دار المعددار  بيددروت،   (13)
171. 
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ووضعيا عنوانا  Utopiaوكتبت الكممة في بالالتيني Oوعندما اسقط حرؼ  في مكاف"
   (14) لكتاب لو.

انو نظاـ يحمـ بو كؿ انساف محب لمعمـ انيا قمة المثالية اف يكوف الحكاـ بيذه 
المواصفات،  فيو يرى في الواقع انو ال توجد حكومة في اطمنطس الجديدة الف ىؤالء 

والسيطرة عمييا اكثر مف الرغبة في الحكاـ مشغولوف في بسط نفوذىـ عمى الطبيعة، 
السيطرة عمى الشعب. اف الغاية مف مؤسساتنا معرفة اسباب االشياء وحركاتيا الخفية، 
وتوسيع رقعة االمبراطورية االنسانية، لمتأثير عمى كؿ شيء ممكف....وسنجد الحكاـ 

ر البخار مشغوليف في دراسة النجوـ، واالنتفاع بقوة مساقط المياه في الصناعة وتطوي
والغازات واجراء التجارب عمى الحيوانات لزيادة المعرفة بالعمميات الجراحية...ونقمد 

   .(15)الطيور في طيرانيا ونصنع سفنا تغوص تحت الماء

مثؿ برلماف  هعتبر فييا بيت سميماف وىذا ا اف اطمنطس الجديدة بيكوف اعتبر حيث
لندف، وىو مقر حكومة الجزيرة،  ولكف ليس فييا حكاما سياسييف منتخبيف متغطرسيف، 

وتنعدـ الخطب السياسية والنشرات او وليس ىناؾ احزابا  وتجمعات لغوا ونفاؽ، 
مؤتمرات وال نشرات ومطبوعات. الف فكرة اشغاؿ المناصب بيذه الطريقة لـ يفكر بيا 

طريؽ الشيرة مباح لجميع سكاف الجزيرة عف طريؽ البحث اىؿ الجزيرة، حيث اف 
. ويصؼ حكومة الجزيرة بقولو) انيا حكومة الشعب ولمشعب وتديرىا (16)العممي

الصفوة المختارة مف الشعب، حيث يتولى امورىا الفنيوف والميندسوف والمعماريوف 
                                                           

الفاضلة  بر الحاريخ، جرجمة د  زيدات ابدو السدعود، مراجعدة د     ماريا لويزا برويرم، المديىة   (14)

، المجلده الدوطىي للثقافدة واآلداب،    1111ايلدول  225 بدالغفار م داوم، للسدلة  دالي المعرفدة     
 1ال ويث،ص

  34-33وؿ ديورانت، قصة الحضارة، ص (15)

  .173وؿ ديورانت، المصدر السابؽ، ص(16)
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االجتماع وعمماء طبقات االرض والبيولوجيوف واالطباء ورجاؿ االقتصاد وعمماء 
وافضؿ وصؼ ليا انيا في الواقع التوجد حكومة في اطمنطس     . (17)والفالسفة

الجديدة الف ىؤالء الحكاـ مشغوليف في بسط سمطة الجنس البشري عمى الطبيعة 
والسيطرة عمييا، اكثر مف رغبتيـ في السيطرة عمى الشعب. اف الغاية مف مؤسساتنا 

كة الخفية فييا، وتوسع امبراطورية الجنس البشري البحث لمعرفة اسباب االشياء والحر 

     .(18) الى ابعد حد

 اطمنطس الجديدة حمم عمماء اليوم

وفرنسيس بيكوف يؤكد عمى اف النظاـ المعموؿ بو في المدارس ىو يعمؿ عمى       
مف يريد تغيير كؿ االنظمة فالمخترع ىو  .(19)تخريج عمماء واساتذة ال مخترعيف

مف يبحث عف تغيير في المفاىيـ والقوانيف عبر االنتباه عمى كؿ مالحظة،  والقوانيف،
وافتراض فروض واثباتيا بالبحث، وتغيير القوانيف والمفاىيـ القديمة عبر استخداـ منيج 
عممي تجريبي، فال وجود لقانوف كقدس اذا ما ثبت بالبحث اف ىناؾ افضؿ منو او 

عالـ والمخترع مثؿ الفرؽ بيف المدير والقائد، يدحض الفرضية السابقة. والفرؽ بيف ال
فالمدير محدد ومحكوـ بالقوانيف التي يسير ضمف صالحياتيا وال يريد تغييرىا، بينما 

 القائد لو صالحيات اوسع يستطيع تجاوز بعض القوانيف التي تعيؽ تحقيؽ اليدؼ. 

لـ اليوـ شيء خارج في كثير مف اولويات بعض المعتقدات الدينية ما ألـ بالعا        
 كؿ التوقعات والحسابات وىذا دليؿ عمى ىشاشة النظاـ في العالـ.

                                                           

  174وؿ ديورانت ص(11)

 . 174 وؿ ديورانت،(19)

  .34-33وؿ ديورانت ص (11)
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اف طرؽ ووسائؿ النقؿ، والتواصؿ واالتصاؿ، جعمت العالـ كقرية صغيرة، بؿ     
اصبح سفينة فييا تركب كؿ البشرية، وكؿ عيب فييا يجعؿ الجميع في خطر، وواجب 
الجميع المحافظة عمييا. سواء مف مشاكؿ التموث واالحتباس الحراري او االوبئة 

لتي في شرؽ العالـ يعاني منيا غربة. واالمراض او الحروب واالزمات، فالمشكمة ا
 اصبح العالـ كمو كالجسد الواحد، 

اف المعتقدات العممية او القوانيف العممية القديمة المعروفة يجب اف تتغير، وألتبقى   
تمؾ المبادئ ثابتة. وىذا توماس كوف صاحب كتاب بنية الثورات العممية يقوؿ عف دور 
االكتشاؼ في ىدـ معتقدات وبناء غيرىا "اف التغيرات التي انطوت عمى االكتشافات 

وامؿ بناء، مثؿ ماىي عوامؿ ىدـ، وما اف يتـ استيعاب السابقة، كانت جميعيا ع
االكتشاؼ، حتى يصبح في استطاعة العمماء تفسير نطاؽ اوسع مف الظواىر الطبيعية 
او تفسير بعض الظواىر التي كانت معروفة قبال تفسيرا اكثر دقة. بيد اف ىذا المكسب 

يارية السابقة، وكذلؾ في لـ يتحقؽ اال بعد اسقاط بعض المعتقدات او االجراءات المع
قد يكوف ) .(27) نفس الوقت، بعد تبديؿ مكونات النموذج االرشادي السابؽ بغيرىا"

تجاوز بعض القوانيف ضروريا لتقدـ العمـ عبر ىدميا وبناء قوانيف جديدة لثبوت فشؿ 
 القديـ منيا.

وفرنسيس بيكوف لو الباع الطولى في وضعو ألفضؿ نظاـ مثالي يوتوبي في    
اطمنطس الجديدة. وكذلؾ وضعو مناىج بحث جديدة غيرت مف قوانيف البحث العممي،  
وبيت سميماف الذي ىو مقر الحكومة في جزيرة اطمنطس الجديدة كما يراه بيكوف مثؿ 
مقر البرلماف في لندف، لكنو ال يضـ سياسييف متغطرسيف منتخبيف، وال يعرؼ لغوا وال 

                                                           

، الكويػػػت 162تومػػػاس كػػػوف، بنيػػػة الثػػػورات العمميػػػة، ت شػػػوقي جػػػالؿ، سمسػػػمة عػػػالـ المعرفػػػة   (21)
 .111ص 1992كانوف اوؿ 
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ال مؤتمرات وحمالت وال نشرات توزع وال مطبوعات، نفاقا وال احزاب وال اجتماعات و 
انيا حكومة يتولى امرىا الميندسوف والفمكيوف وعمماء االرض والبيولوجيوف واالطباء، 

 .(21) ورجاؿ االقتصاد وعمماء االجتماع والفالسفة

انيا قمة المثالية اف يكوف الحكاـ بيذه المواصفات، ولكف اإلجابة عمى ذلؾ في     
ف: الواقع انو ال توجد حكومة في اطمنطس الجديدة الف ىؤالء الحكاـ قوؿ بيكو 

مشغولوف في بسط نفوذىـ عمى الطبيعة، والسيطرة عمييا اكثر مف الرغبة في السيطرة 
عمى الشعب. اف الغاية مف مؤسساتنا معرفة اسباب االشياء وحركاتيا الخفية، وتوسيع 

كؿ شيء ممكف. ... وسنجد الحكاـ  رقعة االمبراطورية االنسانية، لمتأثير عمى
مشغوليف في دراسة النجوـ، واالنتفاع بقوة مساقط المياه في الصناعة وتطوير البخار 
والغازات، واجراء التجارب عمى الحيوانات لزيادة المعرفة بالعمميات الجراحية...ونقمد 

ثاقبة اف رؤية بيكوف ال  .(22) الطيور في طيرانيا ونصنع سفنا تغوص تحت الماء
حصؿ جزء منو في عالمنا. ولكف نطمح اف يتحقؽ االكثر. وحممو بيذه الحكومة 

 المثالية لـ نجده لحد اليـو في العالـ.

 من الصراع الى الحرب

فالصراع يحمؿ عدة اوجو، صراع سياسي او ثقافي او تنافس تجاري او       
صناعي. لكف اف يكوف اف ما يجري في العالـ يدعو الى اعادة الحسابات والبحث عف 
حموؿ، فالصراع المسمح واالستعدادات لو تستنزؼ امواؿ العالـ، فالقصد منيا مف اجؿ 

ا يجمب الخسارة لمجميع، ففي الحرب ال الماؿ او مف اجؿ السيطرة، ولكف ذلؾ غالب

                                                           

 . 174وؿ ديورانت، (21)

 . 174وؿ ديورانت، (22)
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منتصر. والكؿ خاسر. ويجمب التعاسة لشعوبيـ. ودليمنا ىو المجوء الى التاريخ،  الف 
التاريخ ىو الميداف الحقيقي لمتجربة، والبحث عف الطريؽ االسمـ لمبشرية. وىذا ما 

ف مالحظتو ىذا ما يمك .(23)يمكف اثباتو عبر دراسة الصراعات والحروب عبر التاريخ
 عمى الشعوب المحاربة والشعوب التي تطمب السالـ عبر التاريخ 

اف الحرب كانت امرا طبيعيا عمى مر العصور، ليس بحاجة لتبرير. واىواليا كانت  
امرا معترفا بيا...والقتاؿ الى عصر قريب  يعتبر مف امور الحياة المطموب القياـ بيا 

حتى القرف التاسع عشر يعتبر المينة الوحيدة مف االنساف...وكاف االلتحاؽ بالجيش 
وىذا ما يجب اف ينبذه العالـ والعالـ يعج بأمثمة واقعية كيؼ اف دوال  .(24)لمنبالء

عالجت مشاكميا بحموؿ بسيطة وجديرة باالقتداء بيا، فكما تاريخ العمـ ىو اساس العمـ 
بط العالـ في صراعات ، كذلؾ البد اف يعتمد التاريخ اساس لمتجارب البشرية. بدؿ تخ

يقسموف البشرية بالطوؿ او بالعرض.  مفتعمة، ياوتقسيماتمنيا، والحكومات  ال طائؿ
حسب المغة او القومية او المعتقد  او الجغرافيا وحسب اىواء ومصالح القادة، 

 وتحقيؽ مصالحيـ. وامراضيـ النفسة وعدوانيتيـ.

ويمكف مف خالليا البرىنة عمى دعوت  فرنسيس بيكوف تسخير العمـ مف اجؿ سيطرة  
االنساف عمى الطبيعة وتسخيرىا، فميز بيف ثالث مجموعات تمثؿ طموحات الجنس 

 البشري.

 

 
                                                           

 . ينظر رشيد السامرائي، رسالة دكتوراه ص (23)

 .25-24 ارنولد توينبي، الحرب والمدنية، ص(24)
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 تقسيم الحكومات حسب راي بيكون 

الحكاـ او الناس الذيف يطمحوف الى فرض سيطرتيـ عمى   :المجموعة االولى -1
 الصمي، وىـ نوع سيء ومنحط ومبتذؿ مف البشر.موطنيـ ا

ىـ مف يريد زيادة قوة وسيطرة بمدىـ عمى البشر خارج  :والمجموعة الثانية  -2
   حدود بالده  ىو ايضا سيء وجشع ولكنو افضؿ مف سابقو.

ىـ مف يحاولوا مد وتوسيع سيطرة ونفوذ الجنس  :وانبميـبشر ولكف افضؿ ال -3
البشري عمى الطبيعة.  وبيا تقوـ سيطرة االنساف عمى صناعة االشياء  

، وبيذا تحكـ الطبيعة ىذه النماذج قد تكوف موجودة في . (25)بواسطة العمـو
 .في العالـ متعددة ودوؿ وقت واحد في اماكف

تو او عدـ رغبتو في الحركة اف ذلؾ يدؿ عمى فكر بيكوف االنساني ومعارض
االستعمارية التي كانت سائدة في اوربا، وطموح انكمترا في التوسع والسيطرة 
وفرض سيطرتيـ عمى عالـ ما وراء البحار وىذا الصوت ال أحد يسمعو في ذلؾ 
الوقت يوـ الدعوات لمسيطرة والتوسع لعالـ ما وراء البحار، واراد فرض سمطاف 

 كي ينيض بالعالـ مما ىو فيو مف تخبط.العمـ عمى العالـ، ل

وبيكوف لو ثقة كبيرة باإلنساف وسيطرتو او غزوه لمطبيعة. فيقوؿ "انني اراىف      
اي انتصار االنساف وفنونو . (26)بكؿ شيء عمى انتصار الفف عمى الطبيعة"

 العممية في مختمؼ العموـ.

                                                           

االورجػانوف الجديػد، ترجمػػة عػادؿ مصػطفى، مؤسسػػة ىنػداوي، المممكػة المتحػػدة (فرنسػيس بيكوف،(25)
 .81ـ ص 2717

 .159وؿ ديورانت ، قصة الحضارة، ص  ((26)



 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العذد الالثالث/المجلذ  ثالثةالمستذامة . . السنة المجلة الذراسات  

 

 

192 

 لعمم الحقيقي  قدرته عمى االثمار ا مقياس 

ىذا المبدأ ىو الذي يجب اف يحكـ العالـ، اشخاص ىدفيـ السيطرة عمى الطبيعة  
   والنار والحديد. المدفع والقتؿبلعمـ، وليس السيطرة عمى البشرية بواسطة سمطاف ا

آننا ال يمكف اف نسود الطبيعة اال اذا درسنا قوانينيا، لذلؾ دعنا “ويقوؿ بيكوف       
ا نكوف عبيدا ليا، والعمـ ىو نتعمـ قوانيف الطبيعة نكوف اسياد عمييا، ألننا بجيمنا قوانيني

وىذا ىو الذي ربط السعادة بالسيادة عمى الطبيعة . (27)ؽ لمحياة السعيدة الفاضمةريالط
دراسة الطبيعة وتفسير الماضي مف احداث الطبيعة، اصبحنا باستعماؿ  حصؿ بعد

ادوات تفسير الماضي نتنبأ بالمستقبؿ الطبيعي لألحداث. وتطويع الطبيعة ايسر وانفع 
الدوؿ. واغمب حروب العالـ ىي بسبب زيادة السكاف في و  البشر مف محاولة تطويع

ة في العالـ، لتاميف مصدرا لممواد بعض الدوؿ، ومحاولتيا السيطرة عمى مناطؽ جديد
 االولية، واسواؽ جديدة لتصرؼ المنتجات.

ولمتحقؽ مف كالـ بيكوف لندرس نموذجيف كانا في اليوناف، يمثالف سبيؿ مواجية      
، والدوؿ تتكالب  مشاكؿ كثرة السكاف والحاجة لمموارد كما ىو الحاؿ في عالمنا اليـو

واجيت إسبرطة وأثينا تحدَي كثرة السكاف وقمة  يؼعمى السيطرة عمى تمؾ الموارد، ك
  األراضي اتبعا أسموبيف مختمفيف لحؿ ىذه المشكمة، أحدىما كاف ناجًحا.

عمى امرا قريب مما قالو بيكوف مف خاللو يريد  موراف الفيمسوؼ الفرنسي ادغار ويؤكد
مشاركة اكبر مف الدولة في ادارة المستشفيات والمدارس والجامعات، واليوـ الربح 

يمكف القبوؿ بو، ويجب بناء مواطنيف ليكونوا  المادي ىو االساس في عمميا. وال

                                                           

 .152ولديورانت المصدر السابؽ،  ((21)
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 سمالياصحاب عقوؿ، بناء عمى الخدمات الحكومية التي اندثرت في النظاـ الرأ
 حيث اف الشركات الخاصة تبحث عف الربح وليس عمى فائدة المجتمع .(28)

المخمص عند )كولف ولسف( ىو الالمنتمي، )جوىر مشكمة الالمنتمي يكمف 
إنو يتغمب عمى شيوات النفس والعمؿ حسب .(29) في الحاجة إلى التفوؽ عمى النفس(

انبياء او مبدعيف في مختمؼ  اووىذا حاؿ المبدعيف مف عمماء  ما يمميو عميو عقمو.
مف المضايقة او  عفقد يكوف غريبا عف واقعو في افكاره، وقد يتعرض ال نوا .المجاالت

 أفكاره ولييضميا. باالىماؿ، وذلؾ الف المجتمع قد ال يستوع
ونجد أف رأي توينبي مطابؽ لرأي ميكافيممي في كتابو المطارحات في النتيجة  مف 

غرض الذيف يشنوف الحروب دائًما الحصوؿ عمى الثراء أف " الحرب، حيث يقوؿ:
فقار أعدائيـ، وعمى ىذا فإف الدولة تمَنى بالفقر والضعؼ مف جراء الحرب، عمى  وا 

 .   (37)" الرغـ مف انتصارىا، وتكوف أسوأ حااًل منيا في النصر مف اليزيمة

اف جغرافيا العالـ تسع الجميع، وخيراتو تكفي الجميع، واف المنافسة في العالـ دائما 
تكوف عمى مصادر الطاقة، سواء فحـ حجري او نفط او مصادر اخرى. ولكف اىمية 
ىذه المصادر ليست ثابتة باؿ قدد تتغير وتزوؿ اىميتو فمماذا الصراع  حولو. مثؿ 

، فقد يكتشؼ مصدر جديد نظيؼ لمطاقة، وتزوؿ الفحـ الحجري سابقا والنفط اليوـ
 اىمية النفط. 

                                                           

(28))https://www.aljazeera.net/news  
 . 139كولف ولسف سقوط الحضارة، ص (21)

 .81ص1982دار االفاؽ، بيروت، ميكافمي: مطارحات ميكافمي، ترجمة: خيري حماد،   (31)
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فالعالـ ال يعاني مف ازمة طاقة بؿ يعاني مف ازمة او مشكمة في نقؿ الطاقة. والعمـ   
قد يحؿ ىذا االشكاؿ في يوـ ما، وتنتيي اىمية النفط كمصدرا لمطاقة. رغـ )انو قد 

ومكامنو وقيمتو مستقبال قد تصبح  تبقى اىميتو الصناعة(. فمماذا الصراع حوؿ النفط
 مثؿ قيمة الفحـ الحجري اليوـ. 

اف العالـ اليوـ لس امامو اال اف يوحد جيوده، ويكوف قادة العالـ عمى يقيف اف ال       
طريؽ اماميـ أال مساعد بعضيـ البعض إلنقاذ البشرية، اف فايروس كورونا لـ يأتي 

االسمحة ووسائؿ النقؿ والتخفي والخداع  ليرحؿ بسرعة كما نتوقع. وىو مسمح بيذه
 لمجياز المناعي. 

 النتائج
مف خالؿ دراسة نموذجي اسبرطة واثنا في مواجية مشاكؿ زيادة السكاف، تبيف  -1

 بالزراعة لسيطرة عمى الطبيعة،اوؿ اح ألنوافضؿ حؿ ىو الحؿ االثني  اف
حياتيـ ميسرة  ثنييفونقميا، لخدمة االنساف، وجعموا بذلؾ اال معادفوتطويع ال

والشعوب االخرى تسعد   وازدىرت نتيجة لذلؾ العمـو والفنوف واالداب والفمسفة.
بيذه السمع. اما الحؿ االسبرطي فجعؿ حياة الشغب االسبرطي جحيما، وكذلؾ 

ألنو جعؿ كؿ الشعب تحت السالح   حياة الشعوب المجاورة ومنيـ المسينييف
حتى النساء، ويخدموف سيدا مستبدا. ويريد قير ارادة شعب اخر ىـ اخواف 

 ليـ.
ال  وال ن ياالسبرطيجب اف تتجنب كثير مف الحكومات اليوـ اتباع المنيج  -2

اال الويالت والخرب في االخر لشعوبيا، فنجد دوال رىنت مواردىا  ريج
 ع االسمحة وتخزينيا وتيديد االخريف.وجيودىا وطاقتيا في تصني

وصؼ فرنسيس بيكوف لمحكومات، جيدىا وسيئيا،  ونموذجو في بناء دولة  -3
)اطمنطس الجديدة( رغـ صعوبة تحقيقة في الواقع. ولكنو يقترب اكثر مثالية 
   ـ نقؿ يتطابؽ مع النموذج االثيني.اف ل
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زيادة المبالغ المخصصة لمتربية  ث العممي عف طريؽضرورة اعطاء دفعة لمبح -4
 والتعميـ وبناء االنساف صحيا وعمميا.
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